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Відділ роботи із зверненнями
' громадян апарату
Запорізької облдержадміністрації

Про надання звітів про
задоволення запитів на
публічну інформацію
Запорізька районна державна адміністрація повідомляє, що протягом
січня-липня 2017 року до райдержадміністрації надійшло 9 інформаційні
запити, а саме:
1) запит надійшов від громадянки Страшкулич К.М. з с. Степне
Запорізького району. Запорізької області, щодо отримання повідомлення
про призначення субсидії на житлово - комунальні послуги на 2016-2017
роки.
2) запит надійшов від Голови правління ГО «АОГУ» Ю.М. Щукліна
на отримання публічної інформації стосовно використання грошових
коштів субвенції з державного бюджету на надання житлових субсидій
населенню - споживачам послуг ПАТ «Запоріжгаз Збуд в 2012-2016 роках»
3) запит надійшов від директора інформаційного агентства « Главпост
Медіа» щодо надання контактних даних спеціалістів зі зв’язків з громад
кістю або іншої особи, яка виконує функції взаємодії зі ЗМІ. Також
прохання надати офіційну біографію голови районної державної
адміністрації.
4) запит надійшов від громадянки Доценко Н.М., щодо отримання
публічної інформації стосовно, існування районної програми допомоги
учасникам АТО та членам сімей загиблих учасників АТО ( регіональна по
Запорізькому району)
5) запит надійшов від громадянки Люльчук Дарії, щодо отримання
публічної інформації щодо переліку адрес та контактів загальноосвітніх
шкіл і дошкільних навчальних закладів, де є можливість інклюзивного
навчання для дітей з особливими потребами.
6) запит надійшов від громадянина Машкова Сергія Олександровича,
щодо інформації електронних адрес (E-mail) міських, селипщих, сільських
рад розташованих на території району.

7) запит надійшов від громадянина Тараненко Віталія, ш;одо
отримання інформації, чи розглядається у перспективі варіант пересадки
чиновників ОДА і РДА на електромобілі.
8) запит надійшов від громадянки Головчак Єлизавети Сергіївни,
ш;одо документу, який спростує або підтвердить створення Координаційної
ради з питань національно-патріотичного виховання при Запорізькій
районній державній адміністрації.
9) запит надійшов від громадянина Гончарова Юрія Павловича, ш:одо
довідки про юридичну адресу садівничого товариства «Хортиця», яке
розташоване на території Азгустинівської сільської ради.
10) запит надійшов від Запорізького відокремленого підрозділу «
Центр розвитку місцевого самоврядування», гцодо надання даних
представника, який є контактною особою з реформи децентралізації влади.
11) запит надійшов від громадянки Беженару Ірини, щодо виділення
коштів та робіт які проведені станом на липень 2017 року згідно Проекту з
відродження «Хортиці».
12) запит надійшов від менеджера з регіонального розвитку
Запорізької філії ТОВ «ВЕНБЕСТ» Недоруєва Сергія Васильовича, щодо
адрес садівничих товариств, дачних кооперативів на території Запорізького
району, а також контактні телефони голів правлінь товариств для
проведення організаційних заходів по забезпеченню охорони особистого
майна громадян та встановлення охоронної сигналізації.
13) запит надійшов від громадянина Клюжева Олександра
Володимировича, щодо надання інформації стосовно використання
персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного
реєстру виборців органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм
власності протягом 2014-2017 років, із зазначенням переліку таких органів,
підприємств, установ, організацій, дат надходження відповідних запитів, у
тому числі до органів ведення Реєстру, правових підстав, обсягу та дат
надання цих даних.
14) запит надійшов від громадянки Ангеловської
Наталії
Володимирівни, щодо перевірки підстав про надання відмови в дозволі про
примусову реалізацію нерухомого майна боржника Зерній Романа
Леонідовича, 01.03.1976 р.н. від 05.07.2017 № 01-22/0767 та скасування
цього документа, як безпідставного.
Запити відпрацьовані належним чином, відповідно до вимог
чинного законодавства.
Додатки: на 1 арк. в 1 прим.

Голова райдержадміністрації
Таран І.І., 2785005

А.Г. Васюк

Статистичний звіт
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до Запорізької районної державної адміністрації
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